Oświadczenie złożone
przez senatora Mariana Poślednika
na 5. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2015 r.
Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister!
W związku z niepokojącymi sygnałami od rodziców, nauczycieli oraz samorządowców z mojego
regionu odnośnie do planowanych zmian organizacyjno-strukturalnych dotyczących szkół
podstawowych i gimnazjów zwracam się z apelem o ewentualną rewizję zasadności lub odroczenie w
czasie terminu realizacji procedury przekształceń oddziałów przedszkolnych w przedszkola i
tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.
Zmiana, o której mowa w kontekście przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia
31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełnić lokal, w
którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego
lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (DzU 2015 r. poz. 20),
pociąga za sobą konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych związanych z
dostosowaniem pomieszczeń do wymogów prawnych wchodzących w życie. Istniejące rozwiązania w
zakresie bezpieczeństwa pożarowego po wielu latach funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych są optymalne, a w związku z ich uzyskaniem samorząd poniósł już określone
koszty.
Kolejna obawa związana z dokonywanymi zmianami dotyczy powrotu do sytemu nauczania w
klasach I-VIII przy jednoczesnym obowiązku gmin co do zapewnienia możliwości korzystania z
wychowania przedszkolnego dzieci od trzeciego roku życia. Przekształcenia te spowodują, że do
utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych w perspektywie czasu trafią dzieci o ogromnym
zróżnicowaniu wiekowym i odmiennych potrzebach, co rodzi poważne obawy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i adekwatnych warunków opieki, wychowania i edukacji.
Szanowna Pani Minister, proszę o zwrócenie uwagi na wyżej wymieniony problem i o odpowiedzi
na następujące pytania.
Czy Pani Minister również dostrzega opisany powyżej problem?
Czy od dnia 1 września 2016 r. w szkołach, gdzie obecnie funkcjonują tylko oddziały rocznego
przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcio-, sześcioletnich, będzie trzeba zapewnić opiekę i
wychowanie dla dzieci od trzeciego roku życia? Jeśli tak, oznaczać to będzie konieczność rozbudowy
budynków szkolnych, gdyż obecnie nie ma możliwości utworzenia w nich pełnych przedszkoli. Wiąże
się to z ogromnymi nakładami finansowymi. Czy przewidziane są środki na przynajmniej
dofinansowanie tych działań inwestycyjnych?
Jaki sens praktyczny ma tworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej gminy?
W jaki praktyczny sposób przekształcenie jednego oddziału przedszkolnego w przedszkole zmieni
warunki funkcjonowania tego oddziału?
Z poważaniem
Marian Poślednik

